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In een spetterend groene jungle wonen Kleine Broer en zijn Grote Broer. Kleine Broer is 
overal bang voor, dus hij komt zijn bloem niet uit. Maar op een dag is Grote Broer kwijt. 
Kleine Broer zal wel uit zijn veilige bloem moeten komen om hem te zoeken. 
Langzaam ontdekt Kleine Broer hoeveel groter en mooier de wereld is dan zijn kleine bloem. 
En dat al die wezens en vreemde plekken waar hij bang voor was, helemaal niet eng zijn. 
En Grote Broer? Die was stiekem de hele tijd in de buurt. 
 
 
Een spannende ontdekkingstocht 
 
Kleine Broer wil niets van de wereld weten. Hij blijft liever in zijn bloem. Daar is alles goed en 
veilig. Totdat zijn Grote Broer op een avond boven naar de sterren gaat kijken. Hij komt niet 
terug. Kleine Broer neemt een groots besluit. Hij klimt uit de bloem en gaat op zoek naar 
Grote Broer. 
Dapper klimt Kleine Broer omhoog. Ga je met hem mee? 
 
Spel: Op pad met Kleine Broer 
 
Start met het voorlezen van het prentenboek en ga daarna met Kleine Broer op 
ontdekkingstocht in dit spel. Onderweg kom je bijzondere wezens tegen. 
 
Voorbereiding 
Start met het maken van het spelbord. Leg daarvoor een pad buiten op het gras of binnen op 
tafel. Maak het pad van vijftig doppen, knopen of Kapla-plankjes die je achter elkaar legt. 
Het pad eindigt bij Grote Broer. Zorg voor twee speelfiguren of knuffels van een kikker. Zet 
de grootste aan het einde van het pad, dat is Grote Broer. De kleinste is Kleine Broer. 
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Ga op zoek naar een kunststof bloem, speelfiguren of knuffels van een slak, vogel, beer en 
een tak. Geef ze in de zojuist genoemde volgorde een plek langs het pad. Leg ze verspreid 
neer.  
 
Spelverloop 
Gooi om de beurt met de dobbelsteen en verplaats je eigen Kleine Broer het aantal doppen, 
knopen of Kapla-plankjes gelijk aan het aantal gegooide ogen over het pad. Als Kleine Broer 
(voorbij) een bloem, dier of tak komt, voer je een opdracht uit. 
 
De opdrachten zijn: 
 
Bloem 
Vraag de kinderen welke kleur de bloem heeft. Laat ze op zoek gaan naar voorwerpen in 
deze kleur. Verzamel alles in de kring of op een tafel. Vraag de kinderen goed naar alle 
voorwerpen te kijken. Bedek daarna alles met een grote doek. Weten de kinderen zich de 
voorwerpen te herinneren? Een voor een noemen ze iets op. Haal het genoemde voorwerp 
onder het doek vandaan. 
 
Slak 
De slak heeft zijn huis bij zich. Grote Broer en Kleine Broer wonen in een bloem. De kinderen 
wonen in een huis. Weten ze waar de volgende dieren in wonen? Suggesties: spin, beer, 
hond, kikker, bij, vogel, paard, poes. 
 
Vogel 
Een hele groep prachtige vogels zit op een tak. Een voor een zingen de vogels hun lied. Leg 
een dik touw op de grond of teken een lijn. Dit is de tak. Vraag vijf kinderen op de tak te 
gaan staan. Zij zingen hun lied. Geef hierbij opdrachten met rangtelwoorden: 
Suggesties: 

- De eerste vogel zingt: ‘fuut, fuut’. 
- De tweede vogel zingt: ‘twiet, twiet’. 
- De vijfde vogel kraait: ‘kkkrrr, kkkrr’. 
- De derde vogel maakt een ‘pprrrttt’-geluid. 

 
Beer 
Tussen de takken luiert een slaperige beer.  
Zoek deze prent op in het boek en laat die aan de kinderen zien. Vraag hen wat de Beer 
doet. Kunnen ze dat ook? De kinderen gaan liggen en ontspannen zich. Beer droomt. Wat 
zou Beer dromen? Noem een categorie en laat de kinderen dingen bedenken die in deze 
categorie vallen. Daar droomt Beer over. 
Suggesties: 

• Beer droomt over lekkere hapjes. 
• Beer droomt over zijn vriendjes in het bos. 
• Beer droomt over een mooie reis. 
• Beer droomt over bijzondere plekjes waar hij kan slapen. 
• Beer droomt over kleurige bloemen. 

 
Tak 
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Kleine Broer is op een tak beland. Blader naar de bladzijde waarop dit te zien is en laat de 
prent aan de kinderen zien. Bedenk samen vijf of tien dingen waarop je kunt zitten. 
Suggesties: bank, bed, kruk, poef, stapelbed, kast, schommel, klimrek, wip, skippybal. 
 
Grote Broer 
Stop op de dop of knoop bij Grote Broer. Neem het boek erbij en lees hoe Kleine Broer 
reageert op de terugkomst van Grote Broer. Kijk samen in het boek naar de lichtjes in de 
lucht. Een voor een zien ze de sterren de nacht aanknipperen. Kleine Broer wil niks meer van 
de wereld missen en kruipt dicht tegen Grote Broer aan. 
Verdeel de groep in tweetallen. Geef elk tweetal een opdracht die ze SAMEN uitvoeren. 
Suggesties: 

• Bouw een huis voor Grote Broer en Kleine Broer. 
• Speel samen een gezelschapsspel. 
• Maak samen een tekening. 
• Geef een zoekopdracht. 

 
 
Suggesties bij het boek: 
 
Huis 
Grote Broer en Kleine Broer wonen samen in een bloem. 
Kijk samen in het boek naar het huis van Grote Broer en Klein Broer. Hoe ziet het huis eruit? 
Ziet jouw huis er ook zo uit? In wat voor huis woon jij?  
Vraag de kinderen welke soorten huizen ze kennen. Maak eventueel een wandeling om 
verschillende huizen te bekijken. Geef de kinderen de opdracht hun eigen huis te maken. 
Dat kunnen ze tekenen, bouwen met blokken of knutselen met kosteloos materiaal. 
 
Angst 
‘Wees nou niet bang,’ zegt Grote Broer. ‘De wereld is veel te mooi om jezelf te verstoppen.’ 
Houd met de kinderen een kort gesprek over bang zijn. Laat ze vertellen waar zij bang voor 
zijn? Zijn er kinderen die ideeën hebben om een angst te overwinnen?  
 
Sterren 
Als het gonzen van de dag stopt en het fluisteren van de nacht begint, springt Grote Broer op 
een tak. ‘Ik ga boven naar de sterren kijken,’ zegt hij. 
Grote Broer kijkt naar de sterren die aan de hemel staan. Knip een heleboel sterren uit goud, 
wit of geel papier. Leg de sterren neer. Doe er telactiviteiten mee, zoals: 

- Hoeveel sterren zijn er? 
- Hoeveel sterren zijn er als er één bijkomt? 
- Hoeveel sterren zijn er als er één weggaat? 
- Verdeel de sterren in twee groepen. Hoeveel sterren zijn er in elke groep, waar zijn er 

meer en waar minder van? 
- Noem een getal en leg evenveel sterren neer. 

 
Uit de bloem 
Kleine Broer neemt een groots besluit. Hij klimt uit de bloem en gluurt omhoog. 
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Zet een kikker onderaan een ladder met zes treden. Dit is Kleine Broer. Laat hem de bloem 
uit klimmen door te gooien met een dobbelsteen. Gooi met de dobbelsteen en tel het aantal 
stippen. Bij één stip wordt Kleine Broer verplaatst naar de eerste trede. Vervolgens wordt er 
opnieuw gegooid tot er twee stippen op de dobbelsteen te zien zijn. Kleine Broer mag naar 
de tweede trede. Ga zo door tot Kleine Broer op de zesde trede is beland. Daar gluurt hij 
omhoog. Kijk samen rond. Wat ziet Kleine Broer in de verte? 
 
Klim en klauter 
Kleine Broer kruipt, klimt en klautert het hele stuk naar boven. 
Maak een parcours door een kruiptunnel neer te leggen, stoelen tegen elkaar te schuiven en 
een tafel neer te zetten. De kinderen zijn Kleine Broer. Op een teken van jou kruipen, 
klimmen en klauteren ze door het parcours. Voeg pionnen toe waar ze zigzag doorheen 
lopen.  
 
Een slak 
Het is maar een slak, die wiegt in de wind en een beetje verlegen zijn kant opkijkt. Zou hij 
Grote Broer hebben gezien? Kleine Broer wil het graag weten, maar durft het niet te vragen. 
Kijk samen met de kinderen naar de prent in het boek waar Kleine Broer de slak ziet. Hij zou 
graag willen weten of slak zijn Grote Broer heeft gezien. Geef een omschrijving van Grote 
Broer. Raden de kinderen welk dier het is? Ga verder door een omschrijving te geven van 
een ander dier.  
Varieer door een dier in gedachten te nemen en hier niets over te zeggen. De ander stelt 
vragen die je met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt en probeert er zo achter te komen welk dier het 
is. 
 
Griezelmonster 
Ineens ziet hij iets vreemds. Iets gevaarlijks. Iets scherps. Kleine Broer weet het bijna zeker: 
het is een groot, gevaarlijk griezelmonster. 
Maak foto’s van kleine details van voorwerpen. Zoek in een tijdschrift of op internet een foto 
op van een vogel. Vergroot een detail uit deze afbeelding. De kinderen gaan op zoek naar de 
voorwerpen die bij de foto’s horen. Ontdekken ze ook de vogel? 
 
Vogels! 
Een hele groep prachtige vogels. 
Zoveel kleur heeft Kleine Broer nog nooit gezien. Ze zijn zo mooi dat hij even vergeet bang te 
zijn. 
Zoek in het boek naar de prent waarop de hele groep prachtige vogels is te zien. Hoe zien de 
vogels eruit? Benoem de kleuren. Kijk naar hun snavels en wat ze op hun hoofd hebben. 
Geef elk kind een vel papier en zwarte wasco. Daarmee tekenen ze hun eigen vogel. De 
vogel wordt met felle kleuren waterverf ingekleurd.  
 
Een groot, wollig ding 
Het enige wat hij ziet is een groot, wollig ding. Of is het een gruwelijk wollig ding? Een ding 
waarbij hij ver uit de buurt moet blijven? Of toch niet? 
Het grote, wollige ding is een beer. Wijs een kind aan. Hij is de beer en gaat aan de andere 
kant van de ruimte liggen. De andere kinderen staan ertegenover. De beer keert zich om. De 
kinderen stappen naar hem toe en roepen luid: ‘Beer, beer… kom uit je hol! Wanneer ze 
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bijna bij de beer zijn, draait hij zich om en probeert hij de kinderen te tikken voor ze voorbij 
de startplaats zijn. Degenen die door de beer getikt zijn, worden ook beren.  
 
Kikkerhart 
Kleine Broer lijkt wel te vliegen. Zijn kikkerhart maakt sprongetjes. Niets houdt hem tegen. Hij 
kan het! 
Kleine Broer springt opeens vooruit. Kunnen de kinderen dat ook? Ga met ze naar buiten of 
naar de speelzaal en laat de kinderen tijdens verschillende activiteiten springen:  

• kikkersprongen maken op de mat; 
• wendsprongen maken over een bank; 
• met twee voeten van de ene in de andere hoepel springen; 
• verspringen; 
• hoogspringen; 
• over een touw springen, dat op twee pionnen ligt. 

 
De grote wereld 
En dan ineens is hij er, zomaar. Helemaal boven. Boven de bomen, boven de dieren, boven 
alles wat Kleine Broer kent. Pas nu ziet hij hoe groot de wereld is. 
Kleine Broer bekijkt de grote wereld. Zet een kikker op een trap. Dit is Kleine Broer. Kijk naar 
de prent in het boek en bedenk wat Kleine Broer zou zien. Geef een omschrijving van iets 
wat hij zou kunnen zien en laat de kinderen raden wat dat is. 
 
Suggesties: 

- Hij ziet een lang, kruipend dier: een (regen)worm. 
- Hij ziet een dier met twee vleugels: een vlinder. 
- Hij ziet een vruchtje met een dopje: een eikel.  
- Hij ziet een dier met een pluimstaart: een eekhoorn. 
- Hij ziet iets groens op de grond liggen: een blad. 

 
Tip: Leg een voorwerp onderaan de trap. Een kind mag de trap opgaan. Hij kijkt naar 
beneden. Hij ziet het voorwerp van bovenaf. Welke vorm heeft dit voorwerp? Geef de 
andere kinderen de opdracht een voorwerp te zoeken met deze vorm.  
 
Grote Broer 
Maar dan… ritselend vanuit de bladeren… springt ineens iets tevoorschijn. HET IS GROTE 
BROER!  
Grote Broer is terug bij Kleine Broer en vertelt hem dat hij de hele tijd bij hem is geweest. 
Samen kijken ze stil toe hoe de sterren de nacht aanknipperen.  
Knip uit geel papier sterren en leg die op de grond. Noem een woord en laat de kinderen 
hierop rijmen. Voor elk rijmwoord pakt een kind een ster van de grond. Wanneer er geen 
rijmwoorden meer genoemd worden, ga je verder met een nieuw woord. 
Suggesties voor woorden: broer, slak, beer, hol, ster. 
Variatie: Maak tweetallen en geef elk tweetal een ster. Noem een woord. De kinderen 
rijmen hierop. Na elk rijmwoord geven ze de ster aan de ander.  
 
 
 


